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Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány  

Éves beszámoló 2019. évre 

 

1. Általános információk 

A Nyomtatott Kommunikációért Alapítványt (NYKA) 2014-ben a  Nyomda- és Papíripari Szövetség (NYPSZ) alapította, 

a tagcégek felől érkező, munkaerő hiány megoldásával kapcsolatos jelzések hatására, 2 millió Forint törzstőkével. 

 

Az NYKA közösen megfogalmazott célja a papír alapú nyomtatás fejlesztése a 21. század kommunikációs kihívásainak 

megfelelően, a magyar nyomdászat értékeinek és kulturális örökségének megismertetése és népszerűsítése a 

társadalom széles rétegeinek körében. Az NYKA kiemelt fontosságot tulajdonít a nemzetközi színvonalú, a papír alapú 

nyomatás szükségleteit és fejlődését szolgáló közép- és felsőfokú oktatás megőrzésének, fejlesztésének, illetve a 

felnőtt képzés kiépítésének. A közép- és felsőfokú oktatás színvonalának növelése érdekében az NYKA támogatja az 

oktatási intézményeket, az ott folyó oktatató és nevelőmunkát, valamint a tudományos kutatást és az innovációs 

tevékenységet. Az NYKA támogathat minden olyan karitatív jellegű tevékenységet is, amely a papír- és nyomdaipar 

széles szakmai közössége számára jelentőséggel bír. Az NYKA feladata a papír- és nyomdaipar integritásának 

megőrzése, a személyes szakmai kapcsolatok fejlesztése is. 

 

Az NYKA céljainak megvalósítását az NYKA Kuratóriuma által meghatározott, éves projektterv alapján végzi, konkrét 

tevékenységet valósít meg. Pénzbeli támogatást ítél meg, rendezvényt szervez, vagy rendezvényt támogat (ide 

tartoznak az adománygyűjtő rendezvények vagy konferenciák is), oktatási célú támogatást ad, - ennek keretében 

például eszközbeszerzésre, nemzetközi oktatási kapcsolatok támogatására -  diákokat és diákcsoportokat pénzbeli 

adománnyal támogat. Az NYKA Kuratóriuma díjakat, ösztöndíjakat alapíthat vagy adományozhat. 

Az Alapítvány támogatási tevékenysége nem irányulhat a támogatott személy, vagy szervezet gazdasági 

haszonszerzésére, vagy gazdasági vállalkozás jövedelemszerző tevékenységére.  

 

A NYKA 2018. óta kiemelten közhasznú Alapítvány, ennek értelmében jogosult a személyi jövedelemadó 1%-os 

felajánlásának gyűjtésére.  

A Kuratórium mindenkori tagjai társadalmi munkában végzik tevékenységüket, munkájukért semmiféle anyagi, dologi, 

vagy természetbeni juttatást és költségtérítést nem kapnak, és soha nem is kaptak. 

Az NYKA megalapításától fogva törekszik a nyíltság és átláthatóság megvalósítására, a minden évben elkészített 

pénzügyi beszámolók, mérlegek, hivatalos dokumentumok nyilvánosak és az alábbi oldalon megtekinthetők:  

http://fedprint.hu/nyomtatott-kommunikacioert-alapitvany/penzugyi-dokumentumok 

 

Az NYKA 2018. év tevékenységéről 2019. év tavaszán Korsós Ilona, akkori kuratóriumi elnök számolt be az NYKA alapítói 

előtt. Az NYKA kuratóriumának tagjai 2019-ben megváltoztak, jelenlegi elnöke Kelemen György, kuratóriumának tagjai 

Szalai István és Szilágyi Judit. 
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2. Tevékenység beszámoló 2019. évre 

2019. január 10-12. – Educatio kiállítás A kiállításon felsőfokú oktatási intézmények és OKJ képzéseket 

kínáló középfokú intézmények vettek részt. Az Alapítvány BGSZC 

középiskola képzéseit támogatta marketing anyagokkal.  

2019. március 5. – Tanulj szakmát kiállítás A MOM Sportközpontban Pályaorientációs és Szakképzési Börzét 

rendezett Budapest Főváros Kormányhivatala, melyen az NYKA 

saját standdal vett részt. 

A célközönség a felnőttképzés keretében szakmát tanulni vágyó 

diákok, az átképzés előtt álló felnőttek, és a regisztrált 

munkakeresők voltak elsősorban.  

A Tótfalusi nyomdaipari Tagozaton 2019. ősztől oktatott szakok 

(könyvkötő, nyomdaipari technikus, kiadványszerkesztő technikus) 

iránt igyekeztünk érdeklődést felkelteni.  

Több nyomda és/vagy nyomdaiparral foglalkozó cég konkrét 

állásajánlataival is tudtuk segíteni az aktív munkakeresőket. 

A szakmákat bemutató panelbeszélgetésen két középvezető-

nyomdász kolléga vett részt, erről TV-felvétel is készült. 

A rendezvényre vitt marketing anyagok elkészítését nyomdák 

támogatták. 

2019. április 9-11.– PPD Expo kiállítás A rendezvényen az NYKA a Nyomda-és Papíripari Szövetséggel 

közös standon vett részt. Középiskolai osztályokat és egyetemi 

tanulókat hívtunk meg és láttunk a standon vendégül, segítettük a 

pedagógusok ismerkedését a nyomdai szereplőkkel.  

2019. október 8-9. – Szakmázz 2019 kiállítás 6., 7., 8. osztályos, pályaválasztás előtt álló diákok részére rendezett 

Budapest Főváros Kormányhivatala a HUNGEXPO B épületében 

pályaválasztási kiállítást, melyen az NYKA saját standdal vett részt, 

meghívtuk kiállítópartnernek a Tótfalusi Nyomdai Tagozatot is. 

Lehetőségünk volt a diákokat megismertetni nyomdai kézműves 

technikákkal, és az iskola pedagógusai személyesen is el tudtak 

beszélgetni a tovább tanulási lehetőségekről. A standunkat 

nyomdák és nyomdai szolgáltató cégek segítették személyes 

jelenlétükkel, marketing anyagok biztosításával. Az Tótfalusi iskola 

pedagógusai és tanulói meghívták az érdeklődőket az őszi-téli nyílt 

napjaikra. 
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2019. november 16. – BGSZC Tótfalusi 

Nyomdaipari Tagozat „DYI Családi Nyílt Nap”-

rendezvény 

Az NYKA támogatásával megrendezett nyílt napra 8. osztályos, 

továbbtanulás előtt álló diákokat és szüleiket vártuk, az alábbi 

programokkal: kéziszedés fabetűkkel, Gutenberg sajtóval 

nyomatok készítése, az elkészült nyomatok stancolása mappává, 

az elkészült nyomatokból borító készítése, spirálozott jegyzetfüzet 

készítése, kézi könyvkötészet, könyvvarrás, digitális nyomtatás 

bemutató, ofszetnyomtatás bemutató, egyenes vágógép 

bemutató. Az érdeklődőket vendégül láttuk és felhívtuk a 

figyelmüket a „könyvkötő” szakma hiányszakmává nyilvánítására, 

és az ezzel járó ösztöndíj lehetőségre. 

2019. december 12. - A Magyar Grafika 

„GRAFIKARÁCSONY 2019” rendezvény 

Az NYKA kommunikációval, diákok meghívásával és anyagilag is 

hozzájárult a rendezvényhez. Különdíj megalapítása, és első díj 

átadása. 

2019. december 13. – BGSZC Tótfalusi 

Nyomdaipari Tagozat „DYI ESTE”- rendezvény 

Az NYKA támogatásával megrendezett nyílt napra 8. osztályos, 

továbbtanulás előtt álló diákokat és szüleiket vártuk, az alábbi 

programokkal: kéziszedés fabetűkkel, Gutenberg sajtóval 

nyomatok készítése, az elkészült nyomatok stancolása mappává, 

az elkészült nyomatokból borító készítése, spirálozott jegyzetfüzet 

készítése, kézi könyvkötészet, könyvvarrás, digitális nyomtatás 

bemutató, ofszetnyomtatás bemutató, egyenes vágógép 

bemutató. Az érdeklődőket vendégül láttuk és felhívtuk a 

figyelmüket a „könyvkötő” szakma hiányszakmává nyilvánítására, 

és az ezzel járó ösztöndíj lehetőségre. 

Nyílt napok támogatása a vidéki nyomdaipari 

szakképző iskolákban 

Kecskeméti Szakképzési Centrum, 

Gáspár András Szakközépiskola, 2019. 11. 15., 2019. 11. 18., 

Debreceni SZC Könnyűipari Szakképző Iskola, 2019. 11. 20.-21.,  

Békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium, 

Szakközépiskola, 2019. 11. 30., 2019. 12. 10., 

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum 

Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziuma 

Nyomdaipari ágazat, 2019. 11. 08., 2019. 11. 13., 

Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Kar 

Médiatechnológia és Könnyűipari Intézet 

28 fő diák és 2 fő kísérő szakmai kirándulásának támogatása a 

békéscsabai Marczek Kner Packaging Kft.-hez 
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Óbudai Egyetem Célzott személy felsőfokú tanulmányának támogatása,  nyomda-

mérnöki tanulmányaihoz 

Budapesti és Megyei pályaválasztási 

rendezvények 

Tótfalusi Nyomdai tagozat támogatása a rendezvényeken való 

részvételben, kapcsolattartás a megyei kamarákkal (Vác, Sülysáp, 

Ráckeve, Dunavarsány, Érd, Monor) 

2019. március 28. workshop Workshop szervezése a középfokú nyomdaipari intézmények 

vezetőinek, tanárainak a 2020-ban átalakuló szakképzési, oktatási 

törvényről, közös érdekképviselet, helyszín: BGSZC Tótfalusi 

Nyomdaipari Tagozat 

Együttműködés Ágazati Készségtanáccsal Többszöri egyeztetése az a 2020-ban átalakuló szakképzési, 

oktatási törvényről 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) Többszöri egyeztetés a könyvkötő szakma helyzetéről. Ágazati 

felmérés és prezentáció elkészítése a munkaerő-hiányról. 

Lobbitevékenységünk hatására 2020-ban a könyvkötő szakma 

hiányszakmává nyilvánítása Budapesten – ösztöndíj fizetése 

mellett. 

BKIK által engedélyezett képzőhelyek kialakítása cégeknél, 

kapcsolatfelvétel és dokumentációk elkészítésének segítése. 

2019. május-június gyakornoki program Belgiumi nyomdaipari gyakornokok elhelyezése nyomdákban (5 

fő). 

Nyomdalátogatások szervezése 7.-8. 

osztályos diákoknak, egész évben 

folyamatosan. 

Résztvevő nyomdák: Pátria Nyomda Zrt., Pauker Holding Kft., Oláh 

Nyomdaipari Kft., Gelbert Eco Print Kft., Érdi Rózsa Nyomda Kft., 

Marzek Kner Packaging Kft., Xerox Magyarország Kft., Central 

Dabasi Nyomda Zrt., Prime Rate Kft., Keskeny és Társai 2001 Kft.,  

Programokon résztvevők száma: 447 diák+ kísérőik. 

Kommunikáció Print: A Te jövőd facebook oldal, 

https://www.facebook.com/fedprint/, 388 követő, 92 poszt 

megosztása a felületen. 

Megjelenés a Nyomda- és papíripari Szövetség hírleveleiben: 

Hírlevél 01. hó, Hírlevél 02. hó, Hírlevél 03. hó, Hírlevél 05-06. hó, 

Hírlevél 10. hó, Hírlevél Oktatási különszám,  
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3. Pénzügyi beszámoló 2019. évre 

Az NYKA 2019. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete megtekinthető: 

http://fedprint.hu/uploads/content/267/doc/2019_evi_penzugyi_beszamolo.pdf  

Nyitóegyenleg (2019. január 1.):    4 151 000 Ft 

Záróegyenleg (2019. december 31.):    3 738 000 Ft 

 

Támogatások befizetése: 

Kiemelten közhasznú alapítvány 1%-os felajánlás    72 000 Ft 

Célzott személy felsőfokú tanulmányának támogatása  194 000 Ft  

Cégek által befizetett támogatások 302 000 Ft 

Összes befizetés 568 000 Ft 

         

Támogatások kifizetése: 

Célzott személy felsőfokú tanulmányának támogatása – 10 hónapra 300 000 Ft  

Óbudai Egyetem szakmai kirándulásának támogatása  196 000 Ft  

Megyei pályaválasztási rendezvényeken való részvétel költségtérítése pedagógus 

számára 

80 000 ft 

Tanulj szakmát 2019 rendezvény támogatása 76 000 Ft 

Grafikai tervezés, oklevél 44 000 Ft 

GRAFIKARÁCSONY 2019 program támogatása 30 000 Ft 

Szakmázz 2019 támogatás 56 000 Ft 

Szakmázz 2018 évi kiállítás standhasználati díj 146 000 Ft 

Működési költségek (könyvelés, bank költség, postaköltség, közjegyző, stb.) 55 000 Ft 

Összes kifizetés 983 000 Ft 

 

2020. május 31. 

 

A kuratórium tagjai: 

 

 

      Kelemen György                  Szalai István         Szilágyi Judit 

NYKA kuratórium elnök        NYKA kuratórium tag         NYKA kuratórium tag 

 


